
وابتلــوا اليتــامى حتــى إذا بلغــوا النكــاح فــإن آنســتم مــنهم رشــدا فــادفعوا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ (( 

إلـــيهم أمـــوالهم وال تأكلوهـــا إســـرافا وبـــدارا أن يكبـــروا ومـــن كـــان غنيـــا فليســـتعفف ومـــن كـــان فقيـــرا فليأكـــل 

حســيبا للرجــال نصــيب ممــا تــرك الوالــدان بــالمعروف فــإذا دفعــتم إلــيهم أمــوالهم فأشــهدوا علــيهم وكفــى بــاهللا 

  )) . واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

  ))  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاحأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: (( 

  هذه مبتدأ املناقشة ؟  الشيخ :

  نعم . :الطالب 

  )) قراءتان ؟  السفهاء أموالكميف هذه اآلية ((  الشيخ :

  بقاء اهلمزتني أو إلغاء أوهلا ؛ حذفها ؛  الطالب :

  اقرأها ؟  الشيخ :

  ))  السفهاء أموالكم)) أو ((  السفهاء أموالكم((  الطالب :

  نعم . الشيخ :

  من املراد بالسفهاء ؟  الشيخ :

  الذي ال حيسن التصرف يف ماله ؛ إما ؟ أن يسرف يف املال ؛  الطالب :

  إما أيش ؟  الشيخ :

  إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه ؛  الطالب :

  .كذا ؟ ذكرنا األسباب ثالثة: الصغر ، واجلنون ، وسوء التصرف  الشيخ :

رمي األكـل منهـا إسـرافا وبـدارا ؟ نعـم )) ؟ وصـلنا إىل حتـ وال تؤتوا السـفهاءنأخذ الفوائد من أين ؟ من ((  الشيخ :

  وجوب االستعفاف من كان غنيا ؟

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: جــواز أكــل الفقــري بــاملعروف مــن مــال اليتــيم ، جــواز أكــل ويل اليتــيم إذا كــان فقــريا 

أجـريا فلـه يف الشـهر باملعروف ؛ وظاهر اآلية الكرمية أنه يأكل باملعروف ولـو زاد علـى قـدر األجـرة ؛ فمـثال إذا كـان 

مائة وإذا أكـل بـاملعروف مل يكفـه إال مائتـان ؛ فهـل نقـول حيـل لـه أقـل األمـرين أو حيـل لـه األكـل بـاملعروف ولـو زاد 

علــى األجــرة ؟ ظــاهر اآليــة الكرميــة الثــاين ؛ ألن الــويل حمبــوس علــى التصــرف لليتــيم فالبــد لــه مــن مأكــل ومشــرب 

ويل لــيس كــاألجري األجنـــيب يف املراعــاة يف مــال اليتـــيم فــال ينبغــي أن يلحقـــه فليأكــل بــاملعروف ؛ وأيضـــا فــإن هــذا الـــ

ومـن فوائـدها: أنـه  بـاألجري األجنـيب ؛ لكـن املعـروف عنـد الفقهـاء أنـه يأكـل أنـه يأخـذ األقـل مـن أجرتـه أو كفايتـه .



ـــ ـــرد مـــا أكـــل ؛ ألن املبـــاح ال ينقلـــب واجب ا قصـــدي ألن املبـــاح ال إذا كـــان فقـــريا فأكـــل ال يلزمـــه إذا أغنـــاه اهللا أن ي

ينقلـب حرامـا ؛ ولــو قلنـا بوجــوب الـرد إذا أغنــاه اهللا مل يكـن هنـاك فائــدة إلباحـة األكــل ؛ وذهـب بعــض أهـال لعلــم 

إىل وجـوب رد مـا أكلــه إذا أغنـاه اهللا فكأنــه اسـتقرض مــن مـال اليتـيم ال أكــل أكـال مباحــا ؛ ولكـن الصــحيح األول 

، وأن األحكام ختتلـف حبسـب األحـوال ومن فوائدها: اعتبار احلال  غناه اهللا .أن األكل مباح له وال جيب رده إذا أ

ومــن  )) . فليأكــل)) والفقــري ((  فليســتعفف، وهــذا مــن حكمــة الشــريعة ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن التفريــق الغــين (( 

هم املــال ـ إىل ومــن فوائـــدها: أنـــه إذا دفــع إلـــي )) . فليأكــل بـــالمعروففوائــدها: الرجـــوع إىل العــرف ؛ لقولـــه: (( 

)) واألصــل يف األمــر الوجــوب ؛ وإمنــا أمــر  فأشــهدوا علــيهماليتــامى ـ بعــد مــا بلغــوا ورشــدوا فليشــهد ؛ لقولــه: (( 

باإلشــهاد لــئال يقــع النــزاع بيــنهم يف املســتقبل ولــئال يــتهم الــويل عنــد النــزاع ؛ أعــرفتم ؟ فقطعــا للنــزاع ودفعــا للتهمــة 

ومــن فوائــدها: أنــه لــو ادعــى الــويل أنــه دفــع املــال فــإن  ا دفــع إلــيهم أمــواهلم .أن يشــهد الــويل إذ أوجــب اهللا عزوجــل

دعــواه ال تقبــل ؛ ألنــه لــو قبلــت دعــواه مل حنــتج إىل إجيــاب اإلشــهاد ؛ ألــيس كــذلك ؟ بلــى ؛ وهــذا هــو الصــواب ؛ 

؛ والقــول الثــاين: أنــه  وللعلمــاء يف هــذه املســألة ثالثــة أقــوال ؛ القــول األول : أنــه ال تقبــل دعــواه الــدفع بظــاهر اآليــة

مـا تقبل أي دعوه الدفع يعين لو طالبه فيما بعد أيـن مـايل ؟ قـال دفعـت لـك ، واسـتدل هـؤالء بقـول اهللا تعـاىل: (( 

)) والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة مل تقبـل دعـواه الـدفع وإن كـان يعمـل  على المحسنين من سبيل

؛ ملـاذا ؟ ألنــه ا ضـذلك ألنـه إذا كــان يأخـذ األجـرة مل يكـن إحسـانه إحسـانا حملـه جمانـا قبلـت دعـوه الـدفع ، وعـل بـ

)) واألخـذ بظـاهر اآليـة  مـا علـى المحسـنين مـن سـبيلأبقى املال عنده حلـظ نفسـه فـال يـدخل يف قولـه تعـاىل: (( 

ل أن يكـون الـويل أوىل ، وهو أنه ال تقبل دعوه الدفع إال بشهود إال إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هـذه الـدعوى ، مثـ

معروفــا بالصــدق واألمانــة ويكــون املــويل علــيهم وهــو اليتــيم معروفــا بــالطمع والشــجع فحينئــذ نقبــل قــول الــويل ؛ بــأي 

شيء نقبله ؟ بالقرينة بقوة الظاهر ؛ وألننا لو مل نقبـل قولـه لكـان يف هـذا منـع مـن التـويل علـى أمـوال اليتـامى ؛ ألن 

وحتـذير اليتـيم مـن  ومـن فوائـدها: حتـذير الـويل مـن أن خيـون يف واليتـه عند الـدفع . اإلنسان قد ال يتسىن له اإلشهاد

)) فــإذا كــان اهللا عزوجــل هــو الكــايف علــى  وكفــى بــاهللا حســيباأن ينكــر مــا وقــع ؛ مــن أيــن نأخــذها ؟ مــن قولــه: (( 

العنايـــة باليتـــامى ومـــن فوائـــدها:  . حاســـب عبـــاده فـــإن اإلنســـان ســـوف خيشـــى هـــذه احملاســـبة ويتـــوب إىل اهللا منهـــا

ويتفــرع علــى هــذه  وأمــواهلم ؛ ألن اليتــامى حمــل الرمحــة ، حيــث إن آبــائهم قــد مــاتوا ولــيس هلــم ويل يقــوم حبــاجتهم .

  الفائدة: بيان رمحة اهللا عزوجل وأن رمحة اهللا عند املنكسرين ، عند الضعفاء .

اليتـيم فإنـه يـرده ، وهـذا عمـر عـن عمـر ما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من أن من أخـذ مـال  السائل :

  سنة متبعة وعدم الرد حنن أخذناه فهما من اآلية وهذا منطوق عن عمر رضي اهللا تعاىل عنه ؟



)) أباحه اهللا له ؛ ما قال: فليسـتقرض بـاملعروف  فليأكللكن املنطوق ما يقدم على اآلية ؛ ألن قوله: ((  الشيخ :

  نه حيتمل أنه قال على سبيل الورع ، على سبيل الورع فقط .، مث إن املروي عن عمر رضي اهللا ع

  ما جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من تفسري السفهاء بالنساء والصبيان ؟ السائل :

الصبيان صحيح والنساء يف الغالب ؛ نقـول السـفهاء تشـمل ثالثـة أصـناف: الصـغار ، واـانني ، ومـن ال  الشيخ :

ألن الغالـــب أن املـــرأة ال حتســـن التصـــرف والصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم يـــذكرون الشـــيء النســـاء  , حيســـن التصـــرف 

  أحيانا على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ؛ فإذا قالوا النساء يعين مثل النساء .

  ما عدد الشهود عند اإلشهاد ؟  السائل :

  رأتان أو رجل وميني املدعي .عدد الشهود ما يثبت م احلق وهو يف األموال رجالن أو رجل وام الشيخ :

)) وحنن عرفنا اليتيم بأنـه الـذي مل يبلـغ وإذا  وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ...يف قوله تعاىل: ((  الشيخ :

  بلغ مل يكن يتيما ؟

)) هــذا علــى مــا بعــدها  فــإن آنســتم رشــدا فــادفعوا إلــيهم أمــوالهمال ، هــذه مرتبــة علــى الــذي بعــده ((  الســائل :

  يعين ال نقول مثال مىت زال اليتم أعطيناه املال ال .

للرجــال نصــيب ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون وللنســاء نصــيب ممــا تــرك أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ (( 

لمسـاكين الوالدان واألقربون مما قل منـه أو كثـر نصـيبا مفروضـا وإذا حضـر القسـمة أولـوا القربـى واليتـامى وا

ذريـة ضـعافا خـافوا علـيهم فليتقـوا فارزقوهم منه وقولوا لهم قوال معروفـا ولـيخش الـذين لـو تركـوا مـن خلفهـم 

اهللا وليقولوا قوال سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نـارا وسيصـلون سـعيرا 

(( .   

)) نبـدأ  للرجـال نصـيب ممـا تـرك الوالـدان واألقربـونك وتعـاىل: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قـال اهللا تبـار 

نســاء نصــيب ممــا تــرك لول)) مبتــداء مــؤخر ؛ وكــذلك ((  نصــيب)) خــرب مقــدم ((  للرجــال؛ ((  أوال بــاإلعراب

)) ، وجيـوز أن تكـون  نصـيب)) هـذه متعلقـة مبحـذوف صـفة لــ ((  مما قبل منـه)) وقوله: ((  الوالدان واألقربون

)) حــال ، حــال مــن " مــا " يف  نصــيبا قــة مبحــذوف خــرب ملبتــداء حمــذوف أي: ذلــك ممــا قــل منــه ؛ وقولــه: ((متعل

)) وهـو أوىل ، وجيـوز أن تكـون حـاال  نصـيب)) صفة أو حال أخـرى صـفة لــ((  مفروضا)) و((  مما قلقوله: (( 

)) أي  نصـيب )) (( واألقربـونللرجال نصيب مما ترك الوالدان وجل: ((  يقول اهللا عز أخرى ، وهو مرجوح .

حـــظ ، ومل يبينـــه هنـــا لكـــن بينـــه يف آيـــات تـــأيت ؛ واإلمجـــال مث التفصـــيل مـــن البالغـــة التامـــة ؛ ألن الشـــيء إذا أمجـــل 

خبـالف مـا لـو جـاء الشـيء مفصـال مباشـرة  بقيت النفوس تتطلع إىل تفصيله ، فيأيت التفصـيل والنفـوس متطلعـة إليـه



شـــوقة إليـــه فـــال يلصـــق يف الـــذهن وال يصـــري لـــه قـــوة يف القبـــول ؛ أعـــرفتم هـــذا ؟ فإنـــه قـــد يـــرد علـــى نفـــس ليســـت مت

)) يعـين األم واألب الوالـدان  وقولـه: (( اإلمجال أوال مث التفصيل ثانيا من كمال البالغة للوجه الذي ذكرناه لكم .

وأمـــا األب  املين ))(( والوالـــدات يرضـــعن أوالدهـــن حـــولين كـــ؛ أمـــا األم فظـــاهر أـــا والـــدة ، كمـــا قـــال تعـــاىل: 

) إن أطيـب مـا أكلـتم مـن كسـبكم وإن أوالدكـم مـن كسـبكم فكذلك ، قال النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ( 

ال يحـل لواهـب أن يرجـع بمـا وهبـه إال الوالـد فيمـا وهبـه والولد البـد لـه مـن والـد ؛ وكـذلك جـاء يف حـديث: ( 

 وقولـــه: (( األم فظـــاهر ؛ وأمــا األب فللنصــوص الـــيت مسعتموهــا .) فالوالــد إذا يطلـــق علــى األم واألب ؛ أمــا  البنــه

)) ومل يقل: واألقـارب ؛ األقـرب اسـم تفضـيل ؛ وذلـك ألن املـرياث ال يتنـاول مجيـع األقـارب بـل األقـرب  واألقربون

 ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فألولـى رجــلفـاألقرب ؛ ويـدل لـذلك قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ( 

؛ ومخسة من الورثة ال ميكن أن حيجبوا وهم الذين يتصلون بامليت مباشـرة ، وهـم: األب ، واألم ، واالبـن ،  )ذكر 

وللنســاء والبنــت ، وأحــد الــزوجني ؛ هــؤالء ال ميكــن أن حيجبــوا ألــم يرثــون مــن امليــت مباشــرة ؛ وكــذلك قــال: (( 

ب النســاء ــذه الصــيغة املســاوية لنصــيب الرجــال )) وإمنــا نــص علــى نصــي نصــيب ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون

وإن كــانوا إخــوة ورجــاال فللــذكر مثــل نصــيب النســاء دون نصــيب الرجــال ((  أنتأكيــدا حلقهــن وإال فمــن املعلــوم 

)) لكـن جـاء ـذه الصـيغة  يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حـظ األنثيـين)) وكذلك قال: (( حظ األنثيين 

تأكيدا لنصيب النساء ألم يف اجلاهلية يف أحكامهم اجلائرة ال يورثون النساء يقولون إمنا املرياث ملن محـل السـالح 

وخــاض املعــارك وهــم الرجــال وأمــا النســاء فــال حــق هلــن يف املــرياث ؛ والشــك أن هــذا حكــم مبــين علــى اجلــور ؛ ولــو 

النســاء أحــق بــاملرياث بالرجــال ألــن أعجــز وأضــعف عــن التكســب مــن الرجــال ؛ لكــن  نظرنــا بــادي الــرأي لقلنــا إن

حكــم اهللا ســبحانه وتعــاىل أحســن األحكــام جعــل هلــن نصــيبا وللرجــال نصــيبا ولكــن لكثــرة املســئولية علــى الرجــال 

عــين ســواء )) يعــين نصــيب مــن القليــل أو الكثــري ي ممــا قــل منــه أو كثــرقــال: ((  جعــل للــذكر مثــل حــظ األنثيــني .

خلف امليت أمواال كثرية أو أمواال قليلة ، لو خلف درمها واحدا كـان للرجـال نصـيب وللنسـاء نصـيب ، ولـو خلـف 

ماليني املاليني كان للرجال نصيب وللنسـاء نصـيب ؛ ال يقـال إنـه إذا قـل املـال فـال نصـيب للنـاس أو إذا كثـر املـال 

)) هـــذه اجلملـــة ينبغـــي  ممـــا قـــل أو كثـــرالكثـــري ؛ وقولـــه: (( فـــال نصـــيب للنـــاس ؛ بـــل نقـــول ال فـــرق بـــني القليـــل و 

)) ال يتعلـق بكثـر وقـل ؛ بـل هـو متعلـق  نصيبا مفروضا)) ألن ما بعدها ((  مما قل منه أو كثرالوقوف عليها (( 

لـه مبقدر ، املعىن: جعل هذا نصيبا مفروقا أو حال كونه نصيبا مفروضا لكنه ال يتعلـق بالفاعـل يف قـل أو كثـر ؛ وقو 

)) املـــراد أنــه حمـــتم ولــيس املـــراد أنـــه مقــدر ؛ ألن مـــرياث األوالد إذا اجتمعـــوا بنــني وبنـــات لـــيس مفروضـــا تعــاىل: (( 

مقدرا ، ليس فريضة بل هو تعصيب ؛ لكن املراد بالفرض هنا احلتم كما تقول: فـرض الصـلوات مخـس أي حتمـت 



لنسـاء حـىت يف األمـر الـذي يشـرتكون باالسـتحقاق فيــه ؛ يف هـذه اآليـة مـن الفوائـد: تقـدمي الرجــال علـى ا وألـزم ـا .

أن يكـون الرجـال هـم والفطـري واملعقـول )) وهـذا هـو املشـروع  للرجـال نصـيب وللنسـاء نصـيبوجه الداللـة : (( 

املقــدمني علــى النســاء ؛ وعكــس ذلــك مــن عكــس اهللا قلــوم مــن الكفــرة واملبغــورين بــه حيــث يقــدمون النســاء علــى 

مـثال: أيهـا األخـوات واإلخـوة ، أيهـا السـيدات والسـادة ؛ هـذا خطـأ عظـيم ؛ ألن الرجـال مقـدمون الرجال فيقولون 

على النساء قوامون علـيهن ؛ ولكـن لـيس بعـد الكفـر ذنـب ، هـؤالء الكفـار يـرون أن النسـاء لعـب فيقـدمون جلبـا 

فــروا يتمتعــون ويــأكلون كمــا والــذين كلقلــون وتعطفــا علــيهن لــيعطفن عليهــا ألــن كمــا وصــفهم اهللا عزوجــل: (( 

)) ليس هلم هم إال الدنيا ؛ فجاء قليل البصـرية ضـعيف الـدين فأخـذه هـذه احلقـارة  تأكل األنعام والنار مثوى لهم

منهم والتهموها من غري أن يقـدروا النتـائج وأـم بـذلك خمـالفون لطريقـة الشـريعة وللفطـر السـليمة وللعقـول السـليمة 

الدين اإلسالمي هو الذي انتصـر للمـرأة وأعطاهـا حقـا بعـد أن كانـت مظلومـة يف اجلاهليـة ومن فوائدها: بيان أن  .

)) ولكن دين اإلسالم مل يعطي املرأة أكثـر مـن حقهـا  وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون؛ وجهه ؟ (( 

يف كتـاب اهللا وسـنة رسـوله صـلى   ومل ينزهلا أكثر من منزلتها بل أعطاهـا احلـق الالئـق ـا وهـو معـروف ـ واحلمـد هللا ـ

ومن فوائدها: أن الرجال والنساء املستحقني للمـرياث يسـتحقون منـه سـواء كـان املـرتوك  اهللا عليه وعلى آله وسلم .

ومن فوائدها: التحـذير ممـا يتهـاون بـه بعـض النـاس  )) . مما قل منه أو كثرخلف امليت كثريا أم قليال ؛ لقوله: (( 

ت عــن زوجتــه وبناتــه ولــه أبنــاء عــم عصــبة ليســوا يف البيــت فتجــد أهــل امليــت يــأكلون مــن طعــام اليــوم ، ميــوت امليــ

البيــت وينتفعــون بأجهزتــه كالثالجــات وغريهــا دون أن يســتأذنوا مــن هلــم حــق يف املــرياث ، وهــذا ال جيــوز ؛ ألنــه إذا 

مـن هـذا املـرياث قـل املـال  مات امليت فبـدل أن يكـون مالـه لـه شخصـيا صـار موزعـا بـني ورثتـه ، كـل وارث يسـتحق

 أو كثــر ؛ وهــذه املســألة ينبغــي لطلبــة العلــم أن ينبهــوا العامــة عليهــا ؛ ألن العامــة قــد ال يفهمــون وإال فعنــدهم ـ وهللا

ومــن فوائــدها: أن هــذا النصــيب واجــب ؛ لقولــه: ((  عــن هــذا لكــنهم ال يفهمــون . احلمــد ـ ورع ، عنــدهم ورع 

)) فمــن الفــارض ؟ مفروضــا : جــواز حــذف مــا يعلــم ؛ مــن أيــن ؟ مــن قولــه: (( ومــن فوائــدها )) . نصــيبا مفروضــا

)) والــذي  وخلــق اإلنســان ضــعيفااهللا ؛ لكــن حــذف وبيــين الوصــف للمفعــول للعلــم بــه ، فهــو كقولــه تعــاىل: (( 

 وإذا حضـــر القســـمة أولـــوا القربـــى واليتـــامى والمســـاكينمث قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل: ((  وجـــل . خلقـــه ؟ اهللا عـــز

)) الذي يظهر يل والعلم عند اهللا من هـذه اآليـة والـيت قبلهـا أن النـاس فيمـا سـبق إذا أرادا قسـم مـال  فارزقوهم منه

إذا حضـــر القســـمة أولـــوا امليـــت يقســـمونه علنـــا ظـــاهرا ســـواء كـــان للنـــاس عمومـــا أو ظـــاهرا ملـــن حولـــه ؛ لقولـــه: (( 

وإذا حضــر ((  )) نأخــذ اإلعــراب قبــل . أولــوا القربــى)) إذا حضــر القســمة أي قســمة املــال املــوروث (( القربــى 

ــوا القربــى )) فاعــل مــؤخر ورفــع بــالواو ألنــه ملحــق جبمــع أولــوا )) مفعــول مقــدم و((  القســمة)) ((  القســمة أول



)) معطوفـة  المسـاكين)) و((  أولـو)) معطوفة على ((  واليتامىاملذكر السامل ، وحذفت النون منه لإلضافة ؛ (( 

ــعلــى ((  )) جــواب الشــرط إذا ، واقرتنــت الفــاء ــا ألــا طلبيــة ؛ واجلــواب الــذي  فــارزقوهم)) ؛ وقولــه: (( وا أول

  يقرتن بالفاء سبعة أنواع مجعت يف بيت من الشعر:

   اسمية طلبية وبجامد وبما   وقد وبلن وبالتنفيس                               

يقــول  )) واضــح اآلن . فــارزقوهم منــه وقولــوا لهــم قــوال معروفــاة (( اجلملــة الــيت معنــا اجلوابيــة مــن أي نــوع ؟ طلبيــ

)) يعـين أصــحاب أولــوا القربـى )) أي قســمة املـال املـوروث ، إذا حضـروا ((  وإذا حضـر القسـمةاهللا عزوجـل: (( 

ذين ال القرابــة الــذين ال يرثــون ، وإمنــا قلنــا الــذين ال يرثــون ألن الــذين يرثــون هلــم نصــيب مــن هــذا املقســوم لكــن الــ

)) مجــع يتــيم وهــو مــن مــات أبــوه قبــل بلوغــه ؛ واليتــامى )) هنــا مبعــىن أيــش ؟ مبعــىن القرابــة ؛ ((  (( القربــىيرثــون ؛ 

والمسـاكين قبل بلوغ من ؟ قبـل بلـوغ األب أو الولـد ؟ الولـد ، مـن مـات أبـوه قبـل بلوغـه سـواء ذكـرا أو أنثـى ؛ (( 

سـكنهم ؛ فـإن الفقـر ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منـه ـ يوجـب الـذل وأال يـتكلم )) هم الفقراء ، ومسوا املسـاكني ألن الفقـر أ

اإلنســان ألنــه يشــعر بأنــه غــري مســئول وغــري مقبــول فتجــده ســاكتا ال يــتلكم ألنــه ال يســمع ؛ ولكــن قــد يكــون هــذا 

ــرهالفقــري املســكني عنــدنا مســموعا (  ــو أقســم علــى اهللا ألب ــاألبواب ل ــر مــدفوع ب ) والشــأن كــل  رب أشــعث أغب

؛ ولكــن ال تطلــب الشــأن أن تكــون وجيهــا عنــد اهللا ، وأنــت إذا كنــت وجيهــا عنــد اهللا فســتكون وجيهــا عنــد العبــاد 

أن تكــون وجيهــا عنــد اهللا لتكــون وجيهــا عنــد العبــاد ، اطلــب أن تكــون وجيهــا عنــد اهللا لتنــال رضــاه وإذا رضــي اهللا 

))  منـهألن الـرزق مبعـىن العطـاء ؛ وقولـه: (( )) أي أعطـوهم ؛  فـارزقوهم منـهعنك أرضـى النـاس عنـك ؛ قـال: (( 

ومل يقـل: فيـه ؛ ألن هـؤالء يعطـون مـن املـال رأسـه ، مـن رأس املـال مـن أصـله ؛ وأمـا أمـوال اليتـامى فقـال اهللا تعــاىل: 

)) ومل يقـل: منهـا ؛ ألـم يرزقـون بعـد االجتـار ـا ، فيعطـون  (( فيهـا)) وقـد سـبق لنـا أنـه قـال:  وارزقوهم فيهـا(( 

من الربح وهو إشارة علـى مـا سـبق إىل أنـه ينبغـي لـويل اليتـيم أن يتجـر يف مالـه حـىت حيصـل علـى مـا يرزقـه فيـه ؛ أمـا 

بحان )) ســ وقولــوا لهــم قــوال معروفــا((  )) يعــين مــن هــذا املــال الــذي يقســم أمــامهم . ارزقــوهم منــههنــا قــال: (( 

ــوا لهــم قــوال معروفــا اهللا ! إحســان إلــيهم بالفعــل وإحســان بــالقول ((  )) أي قــوال طيبــا تطيــب بــه نفوســهم ؛ قول

فلنفــرض أن املــال كثــري وأن كــل وارث سيحصــل علــى مليــون  مــثال فــإذا أعطيــت الفقــري مائــة  احلاضــر ، رمبــا 

ىت جتمـع لـه بـني اإلحسـان القـويل واإلحسـان الفعلـي ؛ يقول: مائة مـن مليـون ؟ قلـه قـوال معروفـا تطيـب بـه نفسـه حـ

عكس ـ والعياذ باهللا ـ من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قـال: ويـش الـذي جـاء ؟ اذهـب اطلـب الـرزق عنـد اهللا ، 

فهــذا قلبــه لــيس لينــا لعبــاد اهللا وال رامحــا هلــم ؛ واإلنســان جيــب أن يقــدر أنــه لــو كــان هــو ــذه احلــال مــاذا يفعــل ؟ 

يتشوف إىل شيء من هذا املال وسوف يرى أن من أشد األشياء عليـه أن يصـرف والسـيما إذا صـرف لقـوم  سوف



يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن  )) . وإذا حضــر القســمة ...منكــر غــري معــروف ؛ يقــول اهللا عزوجــل يف هــذه اآليــة: (( 

ام واملســاكني أن يعطــيهم منــه ؛ وهــل وحضــره هــؤالء األصــناف الثالثــة: األقــارب واأليتــ الفوائــد: أمــر مــن قســم مــاال

األمــر للوجــوب ؟ حيتمــل أن يكــون للوجــوب وحيتمــل أن يكــون لالســتحباب ؛ ألنــه أمــر بــأدب ؛ وقــد قــال بعــض 

العلمــاء: كــل األوامــر املتعلقــة بــاآلداب وحســن األخــالق فهــي لالســتحباب ؛ فعلــى كــل حــال املهــم أن نقــول األمــر 

: جـواز قسـمة املـال املشـرتك حبضـور غـري الشـركاء ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن ومـن فوائـدها بإعطاء من حضـر القسـمة .

ومــن فوائــدها: مــا جــاء بــه اإلســالم  بــدون أن نــؤمر بعطـائهم . ألن الشــركاء هلــم نصــيب فــارزقوهم منــه ))قولـه: (( 

علـــق م تتمـــن اآلداب العاليـــة واألخـــالق الفاضـــلة حيـــث أمرنـــا أن نعطـــي هـــؤالء الـــذين حضـــروا القســـمة ؛ ألن قلـــو 

ومـن فوائـدها: أن األوامـر قـد تكـون موكولـة إىل املـأمور غـري مقـدرة  ؛ فلهذا أمر الشرع بإعطائهم . باملال وتتشوف 

)) ومل يقل الثلث وال الربـع وال العشـر ؛ بـل جعـل هـذا مطلقـا يرجـع إىل كـرم املعطـي مـن  فارزقوهم منه؛ لقوله: (( 

أن اإلحســــان إىل القرابــــة أفضــــل مــــن اإلحســــان إىل اليتــــيم ا: ومــــن فوائــــده وجــــه وإىل كثــــرة املــــال مــــن وجــــه آخــــر .

واملسكني ؛ وجه ذلك أنه قدمهم ؛ وهلـذا ملـا أخـربت إحـدى أمهـات املـؤمنني رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

ان خـريا أا أعتقت جارية هلا قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: أمـا أنـك لـو أعطيتهـا ـ يعـين أقارـا ـ لكـ

ومـن فوائـدها: عنايـة الشـرع ، بـل عنايـة اهللا عزوجـل  لك ؛ فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيـد .

)) ألن اليتــيم صــغري منكســر القلــب  اليتــامى والمســاكينبالضــعفاء املســتحقني للعنايــة ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن (( 

، فقــري ذليــل حيتــاج إىل مــن جيــرب ذلــه ويســقي ظمــأه ويكســوا  لفقــد أبيــه حيتــاج إىل رعايــة والعنايــة ؛ واملســكني كــذلك

يطيـب قلبـه ويبعـده مـن املـن بالعطـاء ومن فوائدها: أنه ينبغي ملن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قوال معروفا  عورته .

الــذين يــا أيهــا ؛ ألن املــن بالعطــاء كبــرية ، املــن بالصــدقة مــن كبــائر الــذنوب وهــو مبطــل لألجــر ؛ لقولــه تعــاىل: (( 

ومـن فوائـدها: اجلمـع بـني اإلحسـان القـويل والفعلـي ؛ الفعلـي مـن  )) . آمنوا ال تبطلـوا صـدقاتكم بـالمن واألذى

ولــيخش الــذين لــو تركــوا مــن مث قــال اهللا عزوجــل: ((  )) . قــوال معروفــا)) والقــويل: ((  فــارزقوهم منــهقولــه: (( 

)) الم األمـر ،  (( ولـيخشالـالم يف قولـه: ))  قوال سديدا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا

)) " خيشــا " بــاأللف وســكنت الــالم ، الم األمــر هنــا ملــاذا ؟ يخشــى والفعــل جمــزوم ــا حبــذف األلــف ، وأصــل (( 

ثــم ليقضــوا تفــثهم وقعــت بعــد ... ؛ نعــم وتســكن الم األمــر إذا وقعــت بعــد الــواو والفــاء ومث ، قــال اهللا تعــاىل: (( 

من كـان يظـن أن لـن ينصـره اهللا فـي الـدنيا واآلخـرة فليمـدد بسـبب إلـى )) وقال اهللا تعاىل: ((  يوفوا نذورهمول

(( )) خبالف الم التعليل فإا مكسـورة ولـو وقعـت بعـد الـواو أو مث أو الفـاء ، مثـل قولـه تعـاىل:  السماء ثم ليقطع

ا " إال إذا ثبـت أن فيهـا قـراءة بسـكون الـالم فحينئـذ تكـون )) ال تقرأهـا " وليتمتعـو  ليكفروا بما آتينـاهم وليتمتعـوا



)) " لــو " هنــا شــرطية ، فعــل شــرطها ((  لــو تركــوا مــن خلفهــموقولــه: ((  الــالم الم األمــر وال تكــون الم التعليــل .

لـو  )) لو تركوا خافوا عليهم ؛ وهنا خرجت اآلية الكرمية عن األكثر يف جـواب "خافوا عليهم )) وجوابه ((  تركوا

" ؛ مـا األكثـر يف جـواب " لـو " إذا كـان مثبتــا ؟ أن تقـرتن بـه الـالم فيقـال: لـو جــاء زيـد جلـاء عمـرو ، لـو تركـوا مــن 

اإلثبــات ، ومنــه هــذه اآليــة ، خلفهــم ذريــة ضــعافا خلــافوا علــيهم ؛ ولكــن الــالم حتــذف أحيانــا يف جــواب " لــو " يف 

 لـو نشـاء لجعلنـاه حطامـايف نفـس السـياق قـال يف الـزرع: (( )) و  أجاجـا ولـو نشـاء لجعلنـاهومنه قوله تعـاىل: (( 

)) ؛ أمــا إذا جــاء جــواب لــو منفيــا ملــا فاألفصــح أن ال تــذكر الــالم ؛ فــإذا قلــت: لــو جــاء زيــد مــا قلــت شــيئا ، هــذا 

  أفصح من أن تقول: ملا قلت شيئا ؛ لكن قد تقرتن الالم مبا النافية يف جواب لو ؛ ومنه قول الشاعر: 

   ولو نعطى الخيار لما افترقنا     ولكن ال خيار مع الليالي                 

)) ؛ وتكمـيال للفائـدة " لـو " تـأيت علـى أوجـه  خـافوا علـيهم)) وجوابه ؟ (( تركوا إذا فعل الشرط يف " لو " ؟ (( 

ودوا لـــو تـــدهن كـــون مصـــدرية ، أن تكـــون مصـــدرية كقولـــه تعـــاىل: (( ، هـــذا واحـــد تكـــون شـــرطية والثـــاين ؟ أن ت

)) أي ودوا إدهــانكم فيــدهنون ؛ وهــل هــي إذا جــاءت شــرطية هــل تكــون جازمــة ؟ ال ، هــي مــن أدوات  فيــدهنون

 ولـيخش)) هـذا أمـر بـالتقوى تأكيـد لألمـر باخلشـية يف قولـه: ((  فليتقـوا اهللاوقوله تعـاىل: ((  الشرط غري اجلازمة .

ولـيخش الـذين لـو تركـوا مـن ) يقول اهللا عزوجل مذكرا هـؤالء الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى ويضـيعوا يقـول: (( )

إنمـا ) ليخشوا اخلشية أشـد اخلـوف وال تكـون إال مـع العلـم ؛ لقولـه تعـاىل: (( خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم )

تركــوا مــن خلفهــم ذريــة ضــعافا وفاعــل مفعــول ((  فيقــول خيشــى هــؤالء الــذين لــو))  يخشــى اهللا مــن عبــاده العلمــاء

)) الذريـة هـم األوالد  ذريـة ضـعافا)) حمذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتـامى ويأكلوهـا ؛ وقولـه: ((  يخشى

مــن بنــني وبنــات ، وأوالد البنــني ، وأوالد بــين البنــني ؛ وأمــا أوالد البنــات وأوالد بنــات البنــات وبــين البنــات فــإم ال 

فــإن قــال قائــل: هــذا وقــف علــى ذريــيت مل يــدخلوا أوالد  ون يف الذريــة ، هــذا هــو املشــهور عنــد أهــل العلــم .يــدخل

   البنات يف هذا الوقف ؟


